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Σε πειραματικό στάδιο εξακολουθεί να βρίσκεται το
πρόγραμμα του Omega καθώς οι ανακατατάξεις στην
πρωινή ζώνη του καναλιού φαίνεται ότι δεν ιαίνουν το
απόστημα που προκλήθηκε από τις χαμηλές τηλεθεάσεις
που καταγράφουν οι εκπομπές του.

O

Οκτώβριος μήνας και η διεύθυνση του σταθμού εξακολουθεί να ανακατεύει την τράπουλα θέλοντας να χωρέσει όσο το δυνατό περισσότερες εκπομπές στον προγραμματισμό του από τα συνεργαζόμενα κανάλια στην
Ελλάδα, Star και Open, με αποτέλεσμα να δημιουργεί τηλεοπτικές παλινδρομήσεις στο κοινό. Από τη μία η εκπομπή της Ζήνα Κουτσελίνη που μεταφέρθηκε
στη μεταμεσονύχτια ζώνη του σταθμού -ενώ πέρσι ήταν πρωί, κι από την άλλη ο Βαγγέλης Δρίσκας που μετακινείται από ζώνη σε ζώνη χωρίς να καταλήγει κάπου μόνιμα.
Σα σφήνα στον προγραμματισμό του σταθμού μπήκε και η εκπομπή της Μπέττυ Μαγγίρα, «Ποιος είναι πρωινιάτικα;». Παρά το γεγονός ότι μεταδίδεται με μία μέρα καθυστέρηση, το κανάλι, πίστευε ότι θα έκανε τη διαφορά και ότι θα κατάφερνε να τσιμπήσει κάτι από την πρωινή πίτα. Kάτι που δεν συνέβη με αποτέλεσμα, οι διοικούντες, να
τα ρίχνουν και πάλι όλα στο μίξερ. Έτσι, λοιπόν, οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» από τις 01.30
να μεταφερθεί στις 07.00, η Μπέττυ Μαγγίρα, να λέει «μεταχρονολογημένα» «Ποιος
είναι πρωινιάτικα;» στις 01.30 ενώ το «Κάθε μέρα chef», προς το παρόν, να στρογγυλοκάθεται στις 16.35. Η πρωινή ζώνη του Omega πρόκειται για το μεγαλύτερο αγκάθι
του Αρχαγγέλου αφού δεν κατάφερε ποτέ να μπει στο παιχνίδι του ανταγωνισμού.
Παρά το γεγονός ότι η συνεργασία του με το Star είναι κι αυτή που του χαρίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά στο γενικό τηλεμερίδιο της εβδομάδας, η «δέσμευση» του με το
Open μοιάζει σαν ένα ζευγάρι που προσπαθεί να βρει κοινούς κώδικες επικοινωνίας
αλλά το ερωτικό τους νταραβεράκι χάνεται στη χαμηλή ποιότητα σήματος.
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